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APROBAT, 

la şedinţa Senatului  

USEFS din 12.02.2015  

(proces-verbal nr. 5) 

 

                                    PREŞEDINTE  

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T U L 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

AL USEFS 

 

Capitolul 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. 

(1) Prezentul regulament are la bază şi completează cu prevederi specifice 

următoarele documente: Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 

2014 şi Hotărîrea Guvernului nr.1007/ 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III) în 

USEFS. 

         (2) USEFS, consorţiile şi parteneriatele naţionale şi internaţionale încheiate cu 

universitatea, în calitatea lor de instituţii academice organizatoare de programe de 

studii superioare de doctorat, constituie Consiliul ştiinţific alcătuit din minimum 7 şi 

maximum 15 persoane, care funcţionează în baza prevederilor prezentului 

regulament, ale Cartei universitare şi ale Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III) în USEFS. 

(3) Prezentul regulament stabileşte modul în care este organizat şi funcţionează 

Consiliul Ştiinţific al USEFS (în continuare CŞUSEFS), competenţa, conducerea 

acestuia şi se aplică în cazul programelor de studii superioare avansate şi de cercetare 
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ştiinţifică din cadrul universităţii, consorţiului sau parteneriatului, dacă prin acordul 

de parteneriat nu s-a decis altfel. 

 

 

Capitolul 2 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CŞUSEFS 

 

Art.2. 

(1) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, asimilat/asociat cu funcţia 

de Prorector, care este numit în urma unui concurs public organizat de către USEFS, 

în calitate de instituţie organizatoare de studii superioare de doctorat sau în calitate de 

instituţie academică ce reprezintă legal consorţiul ori parteneriatul organizator al 

studiilor superioare de doctorat, conform acordului de parteneriat încheiat între 

instituţii.  

(2) Cel puţin un membru al Consiliului ştiinţific este ales prin votul universal, 

direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii/şcolilor doctorale 

a/ale USEFS. De asemenea, cel puţin un membru al Consiliului ştiinţific este ales 

prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor din cadrul şcolii/şcolilor 

doctorale din universitate.  

(3) Fiecare şcoală doctorală a universităţii, consorţiile sau parteneriatele, cu 

condiţia existenţei a cel puţin 3 şcoli doctorale la nivel universitar, îşi desemnează 

obligatoriu un reprezentant în Consiliul ştiinţific, prin votul universal, direct, secret şi 

egal al conducătorilor de doctorat. 

(4) Pot deţine calitatea de membru al Consiliului ştiinţific persoane din cadrul 

USEFS sau din afara acesteia, din ţară sau de peste hotare, personalităţi ştiinţifice sau 

din domeniul sportiv sau cel socioeconomic relevant, precum şi reprezentanţi ai 

studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii/şcolilor doctorale din universitate. 

(5) Membrii Consiliului ştiinţific, care sunt cadre didactice universitare sau 

cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi 

să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea dreptului de a 
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conduce doctorat, propuse de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

(6) Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului ştiinţific este aprobată de 

către Senatul USEFS sau de organul echivalent al consorţiilor sau parteneriatelor şi 

stabilit prin acordul de colaborare, cu respectarea prevederilor prezentului 

Regulament. 

(7) CŞUSEFS are următoarele categorii de membri: 

a) titulari – sunt propuşi de către rector cu consultarea decanilor facultăţilor şi 

asigură reprezentativitatea domeniului care defineşte facultatea. Prorectorul 

pentru activitatea ştiinţifică, directorul şcolii doctorale a universităţii şi şeful 

centrului ştiinţific al acesteia fac parte de drept din Consiliul ştiinţific al 

universităţii. 

b) asociaţi – categorie în care sunt incluse personalităţi ştiinţifice marcante şi 

experţi, ale căror opinii şi iniţiative pot sprijini şi optimiza activitatea 

CŞUSEFS.  

 

Art.3. 

(1) Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sunt: 

a) elaborarea strategiei de cercetare a USEFS, ori a consorţiului sau 

parteneriatului; 

b) elaborarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

superioare de doctorat (ciclul III), pe care îl supune aprobării Senatului USEFS sau 

organului echivalent al consorţiilor sau parteneriatelor; 

c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolii/şcolilor 

doctorale din cadrul universităţii ori parteneriatului; 

d) selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală 

doctorală a universităţii; 

e) coordonarea parteneriatului potrivit contractului de parteneriat, dacă este 

cazul; 
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f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul universităţii de 

organizare şi desfăşurare a programelor de studii de doctorat. 

(2) Consiliul Ştiinţific se întruneşte ori de cîte ori este nevoie, la cererea 

preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. 

(3) CŞUSEFS lucrează în plen sau în comisii permanente ori reunite ad-hoc. 

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, CŞUSEFS este structurat în patru 

comisii permanente: 

a) Comisia pentru calitatea şi evaluarea cercetării; 

b) Comisia pentru finanţarea cercetării; 

c) Comisia pentru organizarea şi infrastructura unităţilor de cercetare 

(membri de drept - directorul şcolii doctorale şi şeful centrului ştiinţific al 

universităţii); 

d) Comisia pentru etica cercetării ştiinţifice. 

(5) Hotărârile comisiilor devin hotărâri ale CŞUSEFS după validarea lor în 

plen. 

(6)    Responsabilii de comisii sunt aleşi prin vot, cu majoritate simplă, din 

numărul membrilor titulari prezenţi ai CŞUSEFS (în condiţiile în care jumătate plus 

unu din membrii titulari sunt prezenţi). 

(7)    CŞUSEFS elaborează anual un raport de activitate şi de analiză a 

implementării sugestiilor şi propunerilor formulate pe parcursul desfăşurării 

acţiunilor în perioada menţionată. 

 

Capitolul 3  

PREŞEDINTELE CŞUSEFS 

 

Art.4. 

(1) CŞUSEFS este condus de un preşedinte ales prin concurs naţional. Anunţul 

privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului 

ştiinţific se face public cu cel puţin două luni înainte de data-limită de înscriere a 

candidaţilor pe pagina principală a site-ului web al universităţii şi se publică în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova . 



 5 

(2) Ministerul Educaţiei poate anunţa concursul de preşedinte al Consiliului 

Ştiinţific al USEFS prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în 

mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web 

specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea. 

(3) La concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific 

se pot prezenta numai persoane care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii 

pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate, în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind scoaterea la concurs a 

postului. 

(4) Comisia de concurs este formată din 5 membri, din ţară şi/sau din 

străinătate, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din afara universităţii sau a 

instituţiilor participante la consorţiu ori parteneriat, dacă este cazul. Cel puţin un 

membru al comisiei de concurs activează într-o instituţie de învăţămînt superior sau 

de cercetare de peste hotare la data finalizării concursului. 

(5) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, 

în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru 

acordarea dreptului de a conduce doctorate, în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind scoaterea la concurs a postului. 

(6) În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul USEFS sau al instituţiei care 

reprezintă legal consorţiul ori parteneriatul încheie cu persoana desemnată în calitate 

de preşedinte al Consiliului ştiinţific un contract de management pe o durată de 5 ani. 

(7) Preşedintele convoacă şi prezidează CŞUSEFS, asigură redactarea 

hotărârilor, le semnează şi informează membrii acestuia despre îndeplinirea lor. 

(8) Preşedintele CŞUSEFS reprezintă Consiliul în relaţia cu celelalte autorităţi 

din universitate. Preşedintele îşi poate delega atribuţiile către vicepreşedinte sau către 

preşedinţii de comisii. 

(9) Secretariatul CŞUSEFS este asigurat cu sprijinul prorectorului pentru 

activitate ştiinţifică, care asigură partea organizatorică aferentă desfăşurării activităţii 

CŞ al universităţii. 
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(10) Documentele elaborate prin secretariatul CŞUSEFS sunt transmise 

prorectorului pentru activitatea ştiinţifică, care va iniţia procedurile de avizare-

validare a acestora. 

 

Capitolul 4 

PROCEDURI 

 

Art.5. 

(1)   CŞUSEFS se reuneşte în şedinţe ordinare o dată pe trimestru şi în sesiuni 

extraordinare, la convocarea prorectorului pentru activitatea ştiinţifică, a preşedintelui 

sau a majorităţii simple a membrilor titulari ai consiliului. Comisiile se reunesc la 

solicitarea responsabililor acestora sau a preşedintelui. 

(2)   CŞUSEFS este legal constituit dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din 

numărul membrilor săi titulari. 

(3)   În exercitarea atribuţiilor sale, hotărârile CŞUSEFS se adoptă cu majoritate 

simplă, prin vot deschis. Hotărârile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, 

întocmit şi semnat de secretarul CŞ. 

(4)   În activitatea sa, CŞUSEFS colaborează intensiv cu şcoala/şcolile 

doctorală/e ale universităţii, cu Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei 

fizice şi sportului al USEFS, inclusiv cu toate departamentele acesteia, care îi pot 

oferi sprijinul logistic necesar pentru evaluarea şi utilizarea bazei de date privind 

activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate. 

 

Capitolul 5 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art.6. 

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către 

Senatul USEFS. 
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